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ШКОЛСКИ ОДБОР 

ОШ «ВУК КАРАЏИЋ» 

УЛ. ЈАДРАНСКА ББ 

17530 С У Р Д У Л И Ц А 

ТЕЛ/ФАКС: 017/815-950 

Деловодни број: 98  

од 28. 01. 2022. године 

 

З А П И С Н И К 

СА 26.   СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ У СУРДУЛИЦИ,  

одржане дана  28. 01. 2022. године, са почетком  у 17,00 часова,  преко вибер грубе 

 

               Своје присуство седници потврдили су на постављеној анкети: председник 

Школског одбора Негован Вучковић и чланови: Дуле Трајковић, Добрила Стојковић, 

Александра Ташић Иванов, Жаклина Станојковић, Марија Рамановић, Миљана Клејић 

и Оливера Максимовић. 

Поред присутних чланова Школског одбора седници присуствују  и директор 

школе, Драгана Нешић, председник синдиката школе, Зоран Јовановић и Јелена 

Богдановић, секретар. 

             

Председник Школског одбора отвара седницу и констатује да је присутно 8 чланова 

Школског одбора и да постоји кворум за одлучивање и  предлаже следећи 

 

ДНЕВНИ РЕД:  
1. Усвајање Записника са 25. седнице Школског одбора; 

2. Разматрање и усвајање Извештаја комисије о попису за 2021. годину; 

 
Председник Школског одбора ставља на гласање предложени дневни ред. 

Након гласања једногласно је усвојен предложени дневни ред.           

 

       1) Председник отвара дискусију у вези прве тачке дневног реда.  Сви присутни 

добили су у електронској форми скенирани примерак записника са 25. седнице 

Школског одбора и након упознавања са садржином истог председник ставља исти на 

усвајање. 

      Након гласања на постављеној анкети сви су гласали ЗА  и једногласно је донета 

 

О Д Л У К А 

О УСВАЈАЊУ ЗАПИСНИКА СА 25.  СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА, 

ОДРЖАНЕ ДАНА 30. 12. 2021. ГОДИНЕ 

 

2) Председник прелази на другу тачку дневног реда и поставља у групи 

електронке скениране извештаје о попису за 2021. годину потписане и оверене од 

стране представника централне  пописне комисије, Виолете Станковић. 

Председник је замолио све присутне да пажљиво прочитају Извештај о попису 

имовине и обавеза са стањем на дан 31. 12. 2021. године и  размотре приложену 

документацију  о извршеном редовном  попису имовине и обавеза. 
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Директор школе: „Ове године није било пуког преписивања са пописних листа 

зато је попис и дуже трајао и морам да се захвалим свим члановима посписне комисије 

на савесном и вредном раду“. 

Жаклина Станојковић: „Ја сам један о чланова пописне комисије. Желим само да 

кажем да смо се потрудили да посао урадимо максимално коректно. Има много тога  

што је требало отписати, стару и покварену техничку опрему, поломљени намештај 

итд. О свему смо већ разговарали на Одбору. Морам да похвалим цео тим који је 

вредно радио на овом задатку“. 

Директор: „Моја велика захвалност свим члановима пописне комисије“.    

После увида у пописне листе  председник ставља предлог о усвајању Извештаја 

о попису за 2021. годину и усвајању предлога о отпису основних средстава за 2021. 

Годину, деловодни број 87 од 26. 01. 2022. године на гласање.  

Након гласања на постављеној анкети једногласно се доноси 

 

О Д Л У К А 
о усвајању  Ивештаја о  попису имовине и обавеза са стањем на дан 31. 12. 2021. 

године и усвајању Предлога пописне комсије за отпси основних средстава 

  

 

3) Председник прелази на текућа питања. 

   

Пошто нема више питања и предлога председник  закључује 26. Седницу и 

захваљује се свима што су одвојили време и присуствовали седници. 

 

            Седница је завршена у 17.20 часова.   

 

 

 

 Записничар,          Председник Школског  одбора  

 

                     М.П.     

 Јелена Богдановић                  Негован Вучковић   

       


